
ZÁPISNICA 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  

konaného  dňa 6.12.2022 v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: - poslanci  -  Mgr. Anna Havirová, Pavol Kozák , Radovan Majerník,  Miroslav               

                                       Keresteš , Bc. Miroslava Mariňáková , Martin Marcinko                                

                 -ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  

 

      Otvorenie zasadnutia. 

1.   Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

2.   Schválenie programu. 

      3.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.  

      4.   Rôzne.  

      5.   Interpelácie poslancov.  

      6.   Záver.  

 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce  p. Milan Polča. Privítal 

všetkých prítomných.  Podotkol, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená  

na úradnej tabuli  obce dňa 5.12.2022.   

K bodu 1 

    V tomto  bode boli určení: 

za zapisovateľku  p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice  p. Bc. Miroslava Mariňáková a 

p.  Pavol Kozák  

 

K bodu 2 

V tomto bode bol schválený  predložený program rokovania. 

Hlasovanie :   za:    6         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 3 

Pán starosta informoval, že  2. 2. 2023 končí funkčné obdobie  hlavného kontrolóra obce p. Ing. 

Spišáka.   Na ďalšie obdobie  je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce.  

Podotkol, že voľba by sa mohla uskutočniť 30. januára 2023, s tým, že výberové konanie bude 

vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke  našej obce a taktiež na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny  v Prešove.  Predniesol  spôsob a vykonanie voľby ,požiadavky , náležitosti 

písomnej prihlášky a všeobecné podmienky  výberového konania. 

 

                                                                                                             Uznesenie č. 10/2022                                                                                                                                                            

1. Obecné zastupiteľstvo v obci Chmeľov vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 



369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 30.01.2023 za deň konania 

voľby hlavného kontrolóra obce Chmeľov, s termínom nástupu do funkcie 3.2.2023                                                                                                                                              

2. Vyhlasuje                                                                                                                                               

a) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Chmeľov  nasledovne :                                    

-  tajným hlasovaním                                                                                                                                                                       

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 

zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V 

druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. • kandidát má právo v deň konania 

voľby vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva a prezentovať svoje predstavy o 

budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra a to v časovom rozsahu 10 minút. 

b) určuje požiadavky:                                                                                                                           

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;                                                                                                     

- znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o 

majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni 

samosprávy 

 Náležitosti písomnej prihlášky:                                                                                                                                      

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);                                              

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície;                                                                                                                                                            

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;                                                                

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;                                                                                                   

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;                                                                      

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;                                                                          

Všeobecné podmienky:                                                                                                                                        

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za 

svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti;                                                                                                                                                                

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, 

podľa osobitného zákona;                                                                                                                                                                  

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;                                                                        

- rozsah výkonu funkcie (pracovný úväzok) 10%;                                                                                                                       

- vykonáva kontrolu a plní úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

 

c) Termín doručenia prihlášky .                                                                                                                                                                                                                   

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle-osobne doručí písomnú prihlášku s 



predpísanými náležitosťami a prílohami  do 16 .1. 2023 do 12:00 hodiny na adresu Obec 

Chmeľov, Obecný úrad Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov v uzavretej obálke označenej 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!“                                                                                                               

Pri doručení poštou rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej 

pečiatky. 

3.ukladá                                                                                                                                       

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Chmeľov  na úradnej 

tabuli,  webovej stránke obce 

Hlasovanie :   za:    6         proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 4,5 

V tomto bode  Mgr. Havirová  konštatovala, že v základnej škole došlo k náprave, čo sa týka 

vydávania obedov .  

Pán starosta podotkol, že ak  sa dospelým navýši cena za stravu ( obed )  na 2,50 € potom aj 

žiakom  by  sa mala  strava navýšiť,  mali by byť v jednom pásme, ktoré určilo ministerstvo. 

K návrhu VZN o poplatku za komunálny odpad  na r. 2023 dodal, že obec nemôže oslobodiť 

od platenia poplatku len samostatne žijúcich občanov nad 70 rokov ale mala by oslobodiť 

všetkých nad  70 rokov. Navrhol zvážiť ako bude schválené VZN na r. 2023. 

 

K bodu 6  

Na záver  starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Chmeľove  dňa : 6.12.2022 

Zapísala: Kozáková 

 

Pavol Kozák                            ................................................ 

 

Bc. Miroslava  Mariňáková     ............................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                              

                                                                                            ......................................... 

                                                                                                     Milan Polča                                                                                                                                                                         

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 



Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce 

Chmeľov zo dňa 6.12.2022 

 

 

Uznesenie č. 10/2022 

1. Obecné zastupiteľstvo v obci Chmeľov vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 30.01.2023 za deň konania 

voľby hlavného kontrolóra obce Chmeľov, s termínom nástupu do funkcie 3.2.2023                                                                                                                                              

2. Vyhlasuje  

 

 a) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Chmeľov  nasledovne :                                    

-  tajným hlasovaním                                                                                                                                                                       

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 

zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V 

druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. • kandidát má právo v deň konania 

voľby vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva a prezentovať svoje predstavy o 

budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra a to v časovom rozsahu 10 minút. 

 

b) určuje požiadavky:                                                                                                                           

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;                                                                                                     

- znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o 

majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni 

samosprávy 

 Náležitosti písomnej prihlášky:                                                                                                                                      

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);                                              

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície;                                                                                                                                                            

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;                                                                

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;                                                                                                   

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;                                                                      

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;                                                                          

Všeobecné podmienky:                                                                                                                                        

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za 



svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti;                                                                                                                                                                

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, 

podľa osobitného zákona;                                                                                                                                                                  

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;                                                                        

- rozsah výkonu funkcie (pracovný úväzok) 10%;                                                                                                                       

- vykonáva kontrolu a plní úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

c) Termín doručenia prihlášky .                                                                                                                                                                                                                   

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle-osobne doručí písomnú prihlášku s 

predpísanými náležitosťami a prílohami  do 16 .1. 2023 do 12:00 hodiny na adresu Obec 

Chmeľov, Obecný úrad Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov v uzavretej obálke označenej 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!“                                                                                                               

Pri doručení poštou rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej 

pečiatky. 

3.ukladá                                                                                                                                       

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Chmeľov  na úradnej 

tabuli,  webovej stránke obce 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Milan Polča  

                                                                                                                   starosta obce 

 


